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Kulturrådets remissyttrande över promemorian Film ett nytt officiellt statistikområde
Kulturrådet har getts tillfälle att yttra sig över promemorian Film - ett nytt officiellt
statistikområde. I promemorian lämnas förslag om att införa "Film" som en ny kategori i
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Det föreslås vidare att Myndigheten
för kulturanalys ska bli statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken för området
film.

Kulturrådets ställningstaganden till promemorians förslag
Film föreslås bli ett nytt officiellt statistikområde
Kulturrådet tillstyrker förslaget. Myndigheten instämmer i att det finns ett ökat behov av
en bredare och mer heltäckande statistik inom filmområdet. Filmområdet bör ha en
liknande uppföljningsnivå som andra statligt finansierade kulturområden. Genom
införandet av film som ett officiellt statistikområde ökar möjligheten att på ett kvalitativt
och mer komplett sätt kunna följa upp och analysera filmpolitiken. Detta kan i sin tur leda
till mer träffsäkra stödåtgärder. Genom införandet av film som officiellt statistikområde
ges även möjlighet till en bättre nationell överblick över produktion och tillgång i landets
regioner. Statistiken kan således bidra till Kulturrådets arbete med
kultursamverkansmodellen och regeringsuppdraget att sammanställa det regionala
utfallet av myndigheters kulturverksam het. Då Myndigheten för kulturanalys i rapporten
Främjas filmen?1 beskriver att det råder oklarheter kring vad som ska omfattas i det
regionala filmfrämjande arbetet bör dock förhållandet mellan det nya statistikuppdraget
och det filmfrämjande området inom kultursamverkansmodellen tydliggöras.
Myndigheten för kulturanalys föreslås bli statistikansvarig
myndighet
Kulturrådet tillstyrker förslaget. Myndigheten för kulturanalys har redan i dag ett brett
ansvar för officiell statistik på kulturområdet. Införandet av ett nytt statistikområde för film
innebär att myndigheten får möjlighet att omfatta en bredare del av kulturområdet i sina
analyser. Myndighetens kunskap inom andra konstområden och erfarenheter av officiell
statistikhantering kan också innebära vissa samordningsvinster och en större samlad
kunskap om förutsättningarna för kulturpolitiken.

1

Myndigheten för kulturanalys (2020). Främjas filmen? En översyn av filmområdet i kultursamverkansmodell en.
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Handläggningen av ärendet
Detta beslut har fattats av generaldirektör Kajsa Ravin efter föredragning av utredare
Fabian Sjö. I beredningen av ärendet har även vikarierande enhetschefen Ingrid Skare
deltagit.
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